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Streszczenie 

Kształtowanie drogi zawodowej człowieka jest tematem wielowymiarowym. Szczególne zna-
czenie w budowaniu przestrzeni rozwoju zawodowego ma profesjologia. Dorobek naukowo-
badawczy i organizacyjny profesjologii tworzy szczególną szkołę naukową. Istnieje potrzeba 
dalszych badań w kontekście wpływu nauk o pracy na stawanie się zawodowe człowieka. 
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IN SEARCH OF AN INTEGRATED SOCIAL-EDUCATIONAL-PROFESSIONAL 

SPACE – THE PROFESSIOLOGY SCHOOL OF THOUGHT  

 
Abstract 

Shaping ones professional path is a multidimensional topic. The Professiology has particular 
significance in the process of building space of the professional development. Research and or-
ganizational achievements of the Professiology are creating particular school of thought. There 
is a need for further studies on the influence of work science upon professional development. 
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Wprowadzenie 

 
Poruszamy się w świecie, w którym zachodzą dynamicznie zmieniające się procesy, tworząc 
w środowisku nowe koncepcje pracy i życia. Jest wyzwaniem dla wszystkich odnaleźć i do-
skonalić przestrzenie własnej i społecznej aktywności. Profesjologia, poszukując swej tożsa-
mości poprzez analizy teoretyczne charakteryzujące drogę zawodową człowieka oraz działa-
nia praktyczne, stara się wskazać możliwe koncepcje rozwoju zawodowego. Analizując prze-
strzenie pracy człowieka oraz możliwość tworzenia kapitału profesjonalnego na drodze życia 
staje się dyscypliną o szczególnym znaczeniu dla jednostki, organizacji, gospodarki. 
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I. Czynniki zachodzących zmian i ich znaczenie dla człowieka 

 
To dynamika zmian w każdym obszarze życia człowieka wyznacza nowe jakości  
w funkcjonowaniu społeczeństwa, organizacji i ludzi. Zachodzące procesy, w sposób dający 
się przewidzieć lub nie, mają związek z życiem człowieka. Podstawowe czynniki zmian za-
chodzących w świecie wyznaczają procesy: 
- globalizacji, 
- cyfryzacji, 
- zmian klimatycznych, ekologicznych, 
- rewolucji technologicznej (np. robotyzacja). 
Wpływają one na kształtowanie się wartości, kultury, charakteru pracy, edukacji, wypoczyn-
ku itd. Zmieniają się procesy społeczne i zachowania indywidualne ludzi. Globalizacja kształ-
tuje nowe oblicze świata, a tym samym wyznacza nowe formy aktywności człowieka.  

Nasze poszukiwania badawcze odpowiadają na podstawowy wymóg cywilizacyjnych 
zmian – kształtowania adekwatnej drogi życiowo-zawodowej człowieka. Dopełniające dla 
tych procesów czas i przestrzenie stanowią o specyficznej sytuacji człowieka i stojących 
przed nim wyzwań tak wobec siebie, jak i środowiska, w którym żyje. To człowiek jest pod-
miotem i promotorem zmian. Jest więc potrzebą szczególną kształtowanie osobowości czło-
wieka, by sprostał temu, co niosą zmiany cywilizacyjne. W obszarze zainteresowań profesjo-
logicznych niezbędna jest analiza procesów edukacji i pracy człowieka na drodze życia. Do-
tychczasowe badania potwierdzają, że tylko zintegrowana przestrzeń społeczno-edukacyjno-
zawodowa może skutecznie wspierać człowieka w stanowieniu własnej drogi życiowo-
zawodowej. 

W naszych rozważaniach zarysowujemy podstawowy obszar praktyki profesjologicznej 
stanowiący przede wszystkim o podstawowych relacjach: człowiek-edukacja-praca-
wypoczynek. To proces rozwoju zawodowego wyznacza prawidłowości zachodzące w tych 
relacjach. Pozwala on realizować wartości życiowe. Współczesność sytuuje nasze rozważania 
w paradygmacie człowieka holistycznego, będącego podmiotem wszelkiej aktywności.  

„Indywidualny potencjał człowieka holistycznego konstytuują: 
1. wolność dokonywania wyborów, 
2. naturalne, niezmienne prawa oraz ponadczasowe, niepodważalne i uniwersalne zasa-

dy, 
3. cztery rodzaje inteligencji odpowiadające czterem wymiarom natury ludzkiej”1. 
Dokonując wyborów przemieszczamy się w przestrzeniach między wolnością a koniecz-

nością (B. Suchodolski). To przestrzeń pozwala nam kierować życiem, jego rozwojem w na-
turalnej symbiozie z wartościami, prawami i zasadami, które stanowią o koncepcji pracy  
i życia. 

Uwarunkowania interesujących nas procesów wskazują na potrzebę fundamentalną, peł-
nego włączenia człowieka w jego podstawowy wymiar bytowania na ziemi – pracy (Jan Pa-
weł II), na wszystkich etapach drogi życia. 
 

                                                
1 J. Korcz, B. Pietrulewicz, Holistyczny człowiek a potencjał pracy, [w:] „Problemy Profesjologii” 2006, nr 

1, s. 51. 
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II. W poszukiwaniu zintegrowanej przestrzeni edukacyjno-społeczno-zawodowej 

 
Wielokierunkowe badania interdyscyplinarne w sposób ciągły monitorują procesy zachodzące 
w każdej przestrzeni edukacji i pracy człowieka. Naszą uwagę skupiamy na podstawowych 
procesach, które warunkują prawidłowy rozwój edukacyjno-zawodowy człowieka. Należą do 
nich przede wszystkim: 

1. Wychowanie do pracy (wartości pracy) i aktywności własnej w domu rodzinnym. 
2. Wychowanie pracownicze w procesie edukacji systemowej. 
3. Przygotowanie zawodowe w kontekście rynku pracy, rozwoju społeczno-gospo-

darczego państwa. 
4. Doskonalenie lub zmiana kwalifikacji (kompetencji) zawodowych na wewnętrznym  

i zewnętrznym rynku pracy. 
5. Wsparcie społeczno-zawodowe na drodze życia. 
6. Kultura, rekreacja, sport, wypoczynek2. 
Tworzony na tej drodze potencjał pracy to indywidualny i społeczny wymiar funkcjono-

wania człowieka w środowisku pracy i organizacji. Powyższe zagadnienia były i są przedmio-
tem systematycznych badań pozwalających na doskonalenie tak istotnych procesów. Bogata 
literatura przedmiotu obejmuje prace przede wszystkim St. Kwiatkowskiego, Z. Wiatrow-
skiego, T. Nowackiego, R. Gerlacha, K. Czarneckiego, Z. Wołka, W. Jeruszki, A. Bańki,  
K. Jakubiaka, S. Kaczora, B. Pietrulewicza, F. Szloska i wielu innych. Poszukiwania nasze  
w tym zakresie koncentrują się głównie na uwarunkowaniach drogi życiowo-zawodowej 
człowieka.  

Podejmowane badania, analizy i działania praktyczne dotyczyły przede wszystkim: 
1. Eksperymentalnych badań polegających na włączeniu dzieci i młodzieży w proces rea-

lizacji prac społecznie użytecznych. 
2. Analizie teoretycznej, badaniach empirycznych procesu określania się i rozwoju za-

wodowego człowieka.  
3. Badaniu procesów przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników (w tym 

osób niepełnosprawnych). 
4. Badaniu i analizie procesów edukacyjno-zawodowych w kontekście zmian społeczno-

gospodarczych, itd. 
Te trwające wiele lat (i aktualnie) badania empiryczne, analizy teoretyczne pozwoliły 

kształtować także potencjał naukowy wielu osób. Systematyczna praca naukowo-badawcza 
środowiska zielonogórskiego była i jest wzbogacana pracą licznego zespołu osób z różnych 
środowisk kraju i zagranicy. Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia naukowo-badawcze  
i organizacyjne stanowią znaczący potencjał naukowy i społeczny. Jest więc wyraźnie zakre-
ślona przestrzeń naukowo-badawcza, teoretyczna i praktyczna. 
 
III. Naukowa Szkoła Profesjologii 

 
Prowadzone badania teoretyczno-empiryczne na przestrzeni wielu lat to dorobek naukowy  
i organizacyjny w tworzeniu przestrzeni rozwoju zawodowego człowieka na drodze życia. 
                                                

2 Obszary badań realizowane przede wszystkim w środowisku zielonogórskim. 
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Zbudowany został znaczący potencjał twórczy oraz szereg działań upowszechniających wy-
niki badań. To przede wszystkim: 
- badania przestrzeni edukacji i pracy człowieka na drodze życia; 
- seminaria naukowe będące wymianą zarówno wyników badań, jak też metodologicznego 
doskonalenia procesów badawczych; 
- włączenie zespołów wielu środowisk skupionych w Polskim Towarzystwie Profesjologicz-
nym (Międzynarodowym Towarzystwie Naukowym) do tworzenia tej wspólnej przestrzeni 
badań i rozwoju (Bydgoszczy, Szczecina, Katowic, Koszalina, Zielonej Góry); 
- upowszechnienie doświadczeń i wyników badań, koncepcji naukowych i praktycznych mo-
gło się urzeczywistniać przez powołanie czasopisma naukowego „Problemy Profesjologii”; 
- dotychczasowe przedsięwzięcia dały podstawę dla pogłębiania procesów badawczych  
w ramach tworzonego Centrum Naukowo-Badawczego pozwalającego prezentować wyniki 
badań w ramach promocji naukowych młodych pracowników nauki i badań własnych liderów 
naukowych; 
- dla praktycznego wykorzystania potencjału teoretyczno-praktycznego problematyki rozwoju 
zawodowego człowieka, wystąpiłem do właściwego ministerstwa o utworzenie zawodu „pro-
fesjolog” w ramach różnych form kształcenia; 
- organizowane konferencje i kongresy profesjologiczne, wymiana międzynarodowa, to inter-
dyscyplinarna platforma nauki i praktyki profesjologicznej. 

Zaprezentowane działania naukowo-badawcze, organizacyjno-praktyczne w zakresie roz-
woju zawodowego człowieka pozwalają na przyjęcie koncepcji szkoły naukowej profesjolo-
gii.  
 
IV. Nauka o pracy – potrzeba czy konieczność 

 
Tocząca się dyskusja naukowa oraz praktyczne działania w zakresie bezkonfliktowego włą-
czenia człowieka w procesy pracy i jego dalszego rozwoju zawodowego, w tym rozwoju or-
ganizacji, stwarza potrzebę włączenia do ich analizy wielu dyscyplin nauki: psychologii pra-
cy, pedagogiki pracy, socjologii pracy, nauk o zarządzaniu, ergonomii, profesjologii itp3. Jed-
nakże dynamika zmian samej pracy człowieka, mechanizmów zatrudnienia, edukacji syste-
mowej i pozasystemowej itp. wymagają szczególnej koncentracji badań pracy i edukacji 
człowieka, włączenia procesów wypoczynku, rekreacji, kultury do procesów życia poszcze-
gólnych kategorii społeczno-zawodowych, procesów gospodarczych, technologicznych, spo-
łecznych. 

W tworzeniu ważnych dla człowieka i społeczeństwa przestrzeni życia i pracy, a przede 
wszystkim własnych koncepcji życiowo-zawodowych, może potrzebne będzie skonkretyzo-
wanie powyższych procesów w ramach jednolitej nauki – nauki o pracy. 
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